
เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๕/๒๕๕๐ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  การบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ 

               ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕  กรณีโครงการอนุญาตประกอบกิจการจําหนาย 

               สินคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานภูมิภาค 
               และโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย ณ อาคารผูโดยสาร 

               ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
    

 
บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ 

ทอท. ๑๓๔๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความ
ไดวา  ทอท. ประสงคจะขอหารือการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีโครงการอนุญาตประกอบกิจการจําหนายสินคา
ปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานภูมิภาค และโครงการบริหารจัดการ
กิจกรรมเชิงพาณิชย ณ อาคารผูโดยสาร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีขอเท็จจริงและขอหารือ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. ขอเท็จจริง 

    ๑.๑ ที่มาของโครงการ 
 ในโครงการอนุญาตประกอบกิจการจําหนายสินคาปลอดอากร ณ ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานภูมิภาค และโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย 
ณ อาคารผูโดยสาร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลา ๑๐ ป ทอท. ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อ
ดําเนินการศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการและพิจารณาวา โครงการดังกลาวมีมูลคา
การลงทุนที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม อยางไร ซึ่งที่ปรึกษาของ ทอท. ไดจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
ในงานทั้งสองโครงการแลว ดังนี้ 

(๑) โครงการอนุญาตประกอบกิจการจําหนายสินคาปลอดอากร ณ ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานภูมิภาค 

ที่ปรึกษาไดคิดคํานวณมูลคาลงทุนของโครงการ ดังนี้ 
(ก) ใชสมมุติฐานของอายุสัญญารานคาปลอดอากรเฉพาะที่ทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ ๕ ป และใชพ้ืนที่ประกอบกิจการประมาณ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร  

                                          

  สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๒๙๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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(ข) การลงทุนในสวนภาครัฐ (เฉพาะที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) เปน
เงินประมาณ ๔๐๕,๑๙๗,๔๖๔ บาท ประกอบดวย  มูลคากอสรางอาคารตามสัดสวนพื้นที่
ประกอบกิจการ และคาเชาที่ ทอท. จะตองจายใหกับกรมธนารักษตามสัดสวนพื้นที่ประกอบ
กิจการ 

(ค) การลงทุนในสวนภาคเอกชน (เฉพาะที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)  
เปนเงินประมาณ ๔๐๘,๖๔๐,๔๗๙ บาท ประกอบดวย คาตกแตงรานคา เงินลงทุนในระบบ
คอมพิวเตอร และเงินลงทุนเพื่อใชในการซื้อสินคาเขามาจําหนาย ณ วันเริ่มเปดดําเนินการ 

รวมมูลคาการลงทุนทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชนเปนมูลคาลงทุน
โครงการ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนเงินประมาณ ๘๑๓,๘๓๘,๔๔๓ บาท 

(๒) โครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย ณ อาคารผูโดยสารทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ 

ที่ปรึกษาไดคิดคํานวณมูลคาลงทุนของโครงการ ดังนี้ 
(ก) ใชสมมุติฐานของอายุสัญญาโครงการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย 

๑๐ ป และพ้ืนที่ประกอบกิจการประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร โดยผูรับสัมปทานเปนเจาของ
และดําเนินกิจการรานคายอยเองทั้งหมด 

(ข) การลงทุนในสวนภาครัฐเปนเงินประมาณ ๔๓๕,๖๗๐,๔๕๔ บาท 
ประกอบดวย มูลคากอสรางอาคารตามสัดสวนพื้นที่ประกอบกิจการโดยนําอายุการใชงานของ
อาคารระยะเวลา ๓๐ ป มาคํานวณเพื่อหาตนทุนมูลคากอสรางอาคารดวย และคาเชาที่ ทอท. 
จะตองจายใหกรมธนารักษตามสัดสวนพื้นที่ประกอบกิจการ 

(ค) การลงทุนในสวนภาคเอกชนเปนเงินประมาณ ๔๑๐,๙๕๒,๘๘๕ 
บาท ประกอบดวย เงินลงทุนในการตกแตงรานคา เงินลงทุนงานระบบ และตนทุนของสินคาในวัน
เร่ิมเปดทําการ ๕ ประเภทหลัก ไดแก การจําหนายสินคาและของที่ระลึก การจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่ม บริการเพื่อสุขภาพ บริการหองพักและหองรับรอง และธุรกิจธนาคาร 

รวมมูลคาการลงทุนทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชนเปนมูลคาลงทุน
โครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชยฯ เปนเงินประมาณ ๘๔๖,๖๒๓,๓๓๙ บาท 

     ๑.๒ การดําเนินการดานสัญญา 
(๑) สัญญาอนุญาตใหประกอบกิจการจําหนายสินคาปลอดอากร ณ ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานภูมิภาค ที่ ทสภ.๑-๐๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๔๗ อนุญาตใหบริษัทคิง เพาเวอร ดิวตี้ฟรี จํากัด ประกอบกิจการจําหนายสินคาปลอดอากร มี
กําหนดระยะเวลา ๑๐ ป นับตั้งแตวันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใหบริการอยางเปนทางการ 
และจํานวนเงินคาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําตามเงื่อนไขสัญญา กําหนดจากจํานวนพื้นที่
จําหนายสินคา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิรวมกันไมต่ํากวา ๕,๐๐๐ ตารางเมตร โดยบริษัทฯ ตก
ลงชําระคาผลประโยชนตอบแทนให ทอท. เปนรายเดือน ในอัตรารอยละ ๑๕ ถึงรอยละ ๒๐ ใน
แตละปของยอดจําหนายสินคาปลอดอากรทั้งหมดในรอบเดือนนั้นๆ โดยผลประโยชนตอบแทนที่
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บริษัทฯ ตกลงชําระให ทอท. เมื่อรวมกันตลอดอายุสัญญาแลว จะมีจํานวนเงินคาผลประโยชน
ตอบแทนขั้นต่ํารวมเปนเงิน ๑๖,๘๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) สัญญาโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย ณ อาคาร
ผูโดยสาร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ ทสภ.๑-๐๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ อนุญาต
ใหบริษัทคิง เพาเวอร สุวรรณภูมิ จํากัด บริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย ณ อาคารผูโดยสาร  
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีกําหนดระยะเวลา ๑๐ ป นับตั้งแตวันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปด
ใหบริการอยางเปนทางการ และยอดเงินประกันรายไดข้ันต่ําตามสัญญา กําหนดจากจํานวนพื้นที่
ของโครงการภายในอาคารผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร โดย
บริษัทฯ ตกลงชําระคาผลประโยชนตอบแทนให ทอท. ในอัตรารอยละ ๑๕ ของยอดรายได หรือ
ตามจํานวนเงินคาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดไวในสัญญา โดยมียอดเงินประกันรายได
ข้ันต่ําในปที่ ๑ เปนจํานวนเงิน ๑,๔๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตามจํานวนเงินที่จะมีการปรับในป
ตอ ๆ ไปทุกปตามวิธีการคํานวณที่ระบุไวในสัญญาดังกลาว 

     ๑.๓ การเขาใชพื้นที่ของบริษัท 
  (๑) ทอท. ไดดําเนินการตรวจสอบการใชพ้ืนที่รวมกับผูแทนของทั้ง

สองบริษัท ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
 

 พ้ืนที่ประกอบ
กิจการ(ตาราง

เมตร) 

พ้ืนที่งานระบบ
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่จัดเกบ็
สินคา(ตาราง

เมตร) 

รวม 
(ตาราง
เมตร) 

๑. รานคาปลอดอากร ๙,๕๓๘.๔๙ ๘๐๙.๗๘ ๑,๔๗๑.๗๕ ๑๑,
๘๒๐.๐๒ 

๒.  โครงการบริหาร
กิจกรรมเชิงพาณิชย 

๒๒,๐๔๒.๔๙ ๗๖๙.๙๖ ๓,๐๑๕.๒๒ ๒๕,
๘๒๗.๒๗ 

 
(โดยโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชยฯ ไดนับรวมพื้นที่ของ City Garden ซึ่งอยูนอก
ขอบเขตของเงื่อนไขสัญญา และไดนํามาใชประโยชนเชิงพาณิชยจํานวนประมาณ ๑๑,๐๖๐ ตาราง
เมตรดวย) 

  (๒) จากหลักฐานที่บริษัทคิง เพาเวอร ดิวตี้ฟรี จํากัด ไดย่ืนเรื่องขอ
อนุญาตตอกรมศุลกากร เพ่ือประกอบกิจการรานคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
ทาอากาศยานภูมิภาค ใชพ้ืนที่ประกอบกิจการประมาณ ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

๒. ขอพิจารณาของ ทอท. 
    ทอท. พิจารณาแลวเห็นวา  การเขาดําเนินงานของบริษัทคิง เพาเวอร ดิวตี้ฟรี 

จํากัด ในโครงการรานคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานภูมิภาค และ
บริษัทคิง เพาเวอร สุวรรณภูมิ จํากัด ในโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย ณ อาคาร



 ๔

ผูโดยสาร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ นาจะอยูในบังคับที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวยเหตุผลดังนี้ 

    ๒.๑ โครงการรานคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
 เมื่อพิจารณาจากรายงานของบริษัทที่ปรึกษาตามขอ ๑.๑ (๑) ซึ่งได

วิเคราะหวา โครงการดังกลาวมีวงเงินลงทุนทั้งโครงการเปนเงินประมาณ ๘๑๓,๘๓๘,๔๔๓ บาท 
คิดคํานวณบนสมมุติฐานของการดําเนินงาน ๕ ป และใชพ้ืนที่ประกอบกิจการ ๕,๐๐๐ ตาราง
เมตร แตขอเท็จจริงปรากฏวาบริษัทคิง เพาเวอร ดิวตี้ฟรี จํากัด ไดใชพ้ืนที่ประกอบกิจการตาม
โครงการนี้เปนเวลา ๑๐ ป และใชพ้ืนที่ประกอบกิจการเฉพาะที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิสูงถึง
ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

    ๒.๒ โครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชยฯ 
 เมื่อพิจารณาจากรายงานของบริษัทที่ปรึกษาตามขอ ๑.๑ (๒) มีขอนา

สังเกตเกี่ยวกับการคิดคํานวณการลงทุนในสวนของภาครัฐ ซึ่งมีจํานวนที่ใกลเคียงกับโครงการ
รานคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมาก ทั้ง ๆ ที่มีสมมุติฐานในการดําเนินงานที่
แตกตางกันทั้งเร่ืองของจํานวนพื้นที่และระยะเวลาในการประกอบกิจการ กลาวคือ โครงการ
รานคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อายุสัญญา ๕ ป พ้ืนที่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ใชเงิน
ลงทุนภาครัฐ ๔๐๕,๑๙๗,๔๖๔ บาท และโครงการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชยฯ อายุสัญญา ๑๐ ป 
พ้ืนที่ ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร ใชเงินลงทุนภาครัฐ ๔๓๕,๖๗๐,๔๕๔ บาท และเมื่อพิเคราะหโดย
ละเอียดพบวา โครงการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชยฯ มีการนําอายุการใชงานของอาคารระยะเวลา 
๓๐ ป มาคํานวณเพื่อหาตนทุนมูลคากอสรางอาคารดวย ซึ่งมีผลทําใหมูลคากอสรางอาคารต่ํากวา
ราคากอสรางตามสัญญา 

๓. ขอหารือของ ทอท. 
    เพ่ือใหการดําเนินการของ ทอท. เปนไปดวยความถูกตองและสอดคลองกับ

ขอกฎหมาย ทอท. จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นดังตอไปนี้ 
     ๓.๑ การคํานวณมูลคาลงทุนโครงการของการดําเนินงานตามสัญญาทั้งสอง

ฉบับของบริษัทที่ปรึกษา ถูกตองตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม อยางไร 

     ๓.๒ การทําสัญญาทั้งสองฉบับระหวาง ทอท. กับคูสัญญาตามเงื่อนไขของ
สัญญา ถูกตองตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม อยางไร 

     ๓.๓ ในกรณีที่การทําสัญญาทั้งสองฉบับมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะ
ทําใหสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชหรือไม เพียงใด และ ทอท. จะตองดําเนินการ
ตอไปอยางไร 
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อนึ่ง เนื่องจากการดําเนินงานของทั้งสองโครงการเปนเรื่องที่มีผลกระทบสําคัญ
ตอ ทอท. ในการบริหารงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิในขณะนี้เปนอยางมาก จึงขอใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความอนุเคราะหพิจารณาขอหารือเร่ืองนี้เปนกรณีพิเศษเรงดวน 
เพ่ือที่ ทอท. จะไดนําคําวินิจฉัยดังกลาวใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป   
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาขอหารือของบริษัททาอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) โดยมีผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการ เศรษฐกิ จและสั งคมแห ง ช าติ )  ผู แทนกระทรว งก า รคลั ง  ( สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) ผูแทนกระทรวงคมนาคม (สํานักงานปลัดกระทรวง) และ
ผูแทนบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงแลว  สรุปจากคําช้ีแจงของ
ผูแทน ทอท. ไดวา ทอท. ประสงคจะหารือในประเด็นปญหาดังตอไปนี้  

ประเด็นที่หน่ึง  การกําหนดมูลคาอาคารเพื่อใชคํานวณวงเงินหรือทรัพยสินของ
การลงทุนในโครงการอนุญาตประกอบกิจการจําหนายสินคาปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิและทาอากาศยานภูมิภาค และโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย ณ อาคารผูโดยสาร 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ถูกตองตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ หรือไม 

ประเด็นที่สอง  การทําสัญญาอนุญาตประกอบกิจการจําหนายสินคาปลอดอากร 
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานภูมิภาค และสัญญาโครงการบริหารจัดการกิจกรรม
เชิงพาณิชย ณ อาคารผู โดยสาร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ถูกตองตามหลักเกณฑของ
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ หรือไม และใน
กรณีที่การทําสัญญาทั้งสองฉบับมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติดังกลาว จะทําให
สัญญาดังกลาวมีผลบังคับใชหรือไม เพียงใด และ ทอท. จะตองดําเนินการตอไปอยางไร 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาประเด็นขอหารือดังกลาวแลวมี
ความเห็นดังนี้   

ประเด็นที่หน่ึง  เห็นวา  โครงการที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
ใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ จะตองเปนโครงการที่ใหเอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพยสินตั้งแตหนึ่ง
พันลานบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพยสินที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา๑ ซึ่ง

                                          
๑ มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 
  “กิจการของรัฐ”  หมายความวา กิจการที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถ่ินหนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยรวมกัน ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีตองทําตามกฎหมายหรือ
กิจการที่จะตองใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยสินของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือ
ราชการสวนทองถ่ินหนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยรวมกัน  

(มีตอหนาถัดไป) 



 ๖

คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับวงเงินหรือทรัพยสินตามบทนิยาม 
“โครงการ” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน
กิจการของรัฐฯ ไววา หมายความถึง วงเงินหรือทรัพยสินของการลงทุนในกิจการของรัฐในสวน
ของรัฐและในสวนของเอกชนที่เขามารวมลงทุนในโครงการซึ่งจะทําใหโครงการนั้นบรรลุผล๒ และ
สามารถดําเนินกิจการนั้นใหคงอยูได เชน มูลคาของที่ดิน อาคาร หรือทรัพยสินในการดําเนิน
โครงการ เปนตน โดยตองพิจารณามูลคาของการลงทุนที่แทจริงทั้งหมดตลอดทั้งโครงการ๓  
ประกอบกับคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยวินิจฉัยใหความเห็นในขอหารือของ ทอท. กรณี
โครงการจัดตั้งรานคาปลอดอากร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ๔ ไวแลววา  โครงการดังกลาวเปนการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ โดยการประเมินวงเงินการลงทุนของโครงการนั้น 
จะตองนําวงเงินการลงทุนในการซื้อสินคาคงคลังเพ่ือการจําหนาย เฉพาะในสวนที่จะตองจัดใหมี
และเปนสาระสําคัญอันจะทําใหโครงการดังกลาวบรรลุผล มารวมเขากับมูลคาของที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณที่เก่ียวของดวย    

สําหรับประเด็นที่ขอหารือเก่ียวกับการคํานวณมูลคาของอาคารนั้น เห็นวา การ
คํานวณมูลคาของอาคารเพื่อนํามารวมคํานวณมูลคาการลงทุนของโครงการอนุญาตประกอบ
กิจการจําหนายสินคาปลอดอากรฯ และโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชยฯ ไดแก มูลคา
ของอาคารที่แทจริงเฉพาะสวนที่อนุญาตใหเอกชนมีสิทธิเขาใชในการดําเนินการหรือประกอบ
                                                                                                                       
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๑) 

  “โครงการ”  หมายความวา การลงทุนในกิจการของรัฐ และการลงทุนนั้นมีวงเงินหรือ
ทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือทรัพยสินที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา 

  “รวมงานหรือดําเนินการ” หมายความวา รวมลงทุนกับเอกชนไมวาโดยวิธีใด หรือมอบให
เอกชนลงทุนแตฝายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือใหสัมปทาน หรือใหสิทธิไมวาในลักษณะใด 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒ บันทึก เรื่อง  การใหเอกชนเชา ลงทุน บริหารและประกอบการทาเทียบเรือ A ๓ ในทาเรือ

แหลมฉบังของการทาเรือแหงประเทศไทย  สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/

๑๐๘๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๗๘๖/๒๕๔๑) 
๓ บันทึก เรื่อง  การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ (กรณีโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณ

กรมปศุสัตว) สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/๓๓๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๔๒ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๒๓๙/๒๕๔๒)  

๔ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  การบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรณีโครงการจัดตั้งรานคาปลอดอากร ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ) สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๕๖๑ ลงวันที่ ๖ 
มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๔๐๙/๒๕๔๖)  และบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  การพิจารณาทบทวนขอหารือเก่ียวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรณีการจัดตั้งรานคาปลอดอากร ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ) สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๐๐๖ ลงวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๔๗ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๔/๒๕๔๗) 
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กิจการทั้งหมดในแตละโครงการ โดยไมตองนําคาเส่ือมราคาของอาคารมาคํานวณนับรวมดวย 
ประเด็นที่สอง  เห็นวา  การพิจารณาวาการทําสัญญาเกี่ยวกับโครงการใดจะ

ถูกตองตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน
กิจการของรัฐฯ หรือไม นั้น  จะตองพิจารณาเสียกอนวา โครงการนั้นเปนโครงการที่อยูในบังคับ
ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ 
หรือไม  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยวินิจฉัยใหความเห็นไวแลววา การใหเอกชนเขา
ดําเนินการรานคาปลอดอากรและบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชยในทาอากาศยานของ ทอท. 
เปนการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  จึงเปนเรื่องที่ ทอท. ในฐานะ
หนวยงานเจาของโครงการจะตองพิจารณารายละเอียดขอเท็จจริงในการคํานวณมูลคาการลงทุน
ของโครงการ  และหากเห็นวามูลคาการลงทุนของโครงการตามที่ ทอท. ประสงคจะใหดําเนินการ
มีวงเงินหรือทรัพยสินตั้งแตหนึ่งพันลานบาท  การทําสัญญาเกี่ยวกับโครงการนั้น ทอท. ก็จะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายตอไป โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนดวย 
 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
 


